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Als HMC maken wij al enige jaren onderdeel uit van 
het Practoraat Mediawijsheid met drie andere Amster-
damse mbo-instellingen, te weten: ROC TOP, ROC van 
Amsterdam College West en het Mediacollege Amster-
dam. 

Het Practoraat Mediawijsheid is een samenwerking 
gestart met andere mbo-instellingen en het  iXperium 
(Centre of Expertise (CoE) Leren met ICT van de Ho-
geschool van Arnhem en Nijmegen) om digitalisering 
van de onderwijspraktijk te versterken. Daarin worden 
gezamenlijk professionaliseringsactiviteiten in het 
kader van leren en lesgeven met ict uitgevoerd.  

Het Ixperium voert onderzoek uit door middel van de 
monitor Leren en lesgeven met ict. Met deze monitor 
krijgt het HMC inzicht in hoe onze collega’s aankijken 

tegen de inzet van ict in het middelbaar beroepson-
derwijs. Dit gaat zowel over de eigen houding ten 
aanzien van ict, als de manier waarop het wordt in-
gezet in de eigen onderwijspraktijk. Dit inzicht wordt 
mede verrijkt doordat we de meting van het huidige 
studiejaar kunnen vergelijken met een eerdere me-
ting in 2017. Daarnaast hebben de onderzoekers een 
vergelijking gemaakt tussen de groep docenten die de 
vragenlijst hebben ingevuld vóór de Covid-19 crisis en 
de docenten die dit tijdens de Covid-19 crisis deden. 

Dit plan van aanpak gaat hierbij in op drie punten: de 
stand van zaken, de eventuele verandering ten op-
zichte van 2017 en de gevolgen van het afstandson-
derwijs.

VOORWOORD



In dit plan van aanpak worden de resultaten, conclu-
sies en geadviseerde acties uiteengezet van de twee-
de monitor Leren en lesgeven met ict voor het HMC. 

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet 
van het onderzoek en het bijbehorende theoretisch 
model. 

In hoofdstuk twee zoomt in op de resultaten. Al-
lereerst leest u de algemene bevindingen van alle 

deelnemende mbo-instellingen (het gehele rapport is 
op de website van het iXperium te vinden1) en daarna 
wordt specifiek op het HMC ingegaan.

In het derde hoofdstuk worden de conclusies ver-
woordt en direct daaraan acties gekoppeld die het 
HMC kan inzetten bij professionalisering van docenten 
in de toekomst op het gebied van leren en lesgeven 
met ict.

INLEIDING

1 https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/publicaties/rapport-monitor-leren-en-lesgeven-met-ict-in-mbo/

https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/publicaties/rapport-monitor-leren-en-lesgeven-met-ict-in-mbo/


In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet van het 
onderzoek (1.2) en op het theoretisch model dat als 
basis dient voor het onderzoek (1.3).

1.1 Onderzoeksopzet

Deze tweede monitor Leren en lesgeven met ICT is 
uitgezet onder docenten en instructeurs om inzicht te 
geven in in de (digitale) leefwereld van de docenten 
en de ontwikkeling daarvan over de jaren. Met deze 
uitkomsten krijgen instellingen zicht op de praktijk en 
professionalisering op dit gebied. De monitor leren en 
lesgeven met ICT is een digitale vragenlijst uitgezet 
onder elf mbo-instellingen. Het HMC heeft in 2018 
en 2020 deelgenomen aan deze monitor op beide 
locaties. 

De afname in 2020 viel gedeeltelijk samen met de 
eerste periode Covid-19, waarin scholen overstapten 
naar afstandsonderwijs. Door deze overstap vonden 
ontwikkeling op het gebied van online onderwijs in 
een stroomversnelling plaats. Sommige opleidingen 
moesten snel overstappen op Microsoft Teams, terwijl 
andere daar al ervaring mee hadden. In totaal hebben 
143 docenten van het HMC (respons 47%) deelgeno-
men aan de meting. De meting heeft plaatsgevonden 
in drie periodes in 2020: 

1. 17 februari t/m 15 maart vóór corona. De ba- 
 sisvragenlijst is ingevuld door 50 HMC-docenten
2. 16 maart t/m 8 april in beginperiode van

afstandsonderwijs. De basisvragenlijst met
respons van 80.

3. 9 april t/m 3 mei: halverwege 1e periode
afstandsonderwijs aangepaste vragenlijst op
Covid-19 ingevuld door 13 docenten

De verwachting was dat Covid-19 tot enorme ver-
schillen zou leiden in uitkomsten per periode. Er zijn 
allerlei analyses uitgevoerd en de conclusie is dat de 
verschillen heel erg meevallen. Voor het HMC zijn de 
resultaten van toepassing op alle docenten ongeacht 
welk tijdvak. De volgende afname van de monitor 
staat in oktober van het schooljaar 2022-2023 ge-
pland. 

1.2 ICT-monitor competenties

In deze paragraaf wordt het model dat bij de monitor 
leren en lesgeven met ICT als basis gebruikt wordt 
kort toegelicht. 

LEREN EN LESGEVEN MET ICT

Grafi ek afkomstig uit monitor leren en lesgeven met ict HMC (2020).



Toelichting op het model
Over onderstaande competentiegebieden zijn vragen 
gesteld: 

Competentie: Vaardigheid in lesgeven met ICT
Dit is de eigen beoordeling van mbo-docenten over 
hun vaardigheden in het lesgeven met ict.

Competentie leren en innoveren met ICT
Het inzetten van ict in het onderwijs doet een beroep 
op de competenties van docenten om te leren en in-
noveren. Technologische ontwikkelingen gaan derma-
te snel dat een innovatieve houding minstens zo be-
langrijk is als het kunnen omgaan met de technologie 
van vandaag. We kijken naar de mate waarin docenten 
zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op het 
gebied van leren en lesgeven met ict via professiona-
lisering en het volgen van bronnen en vakliteratuur. 
Daarnaast kijken we naar de mate waarin docenten 
durven te experimenteren met ict en de mate waarin 
zij hun ervaringen online delen. 

Competentie: eigen ICT-geletterdheid
De ict-geletterdheid van de docenten is een rand-
voorwaarde voor de inzet van ict in het onderwijs. De 
eigen ict-geletterdheid komt tot uiting in twee typen 
vaardigheden: instrumentele ict-vaardigheden en 
informatie- en mediavaardigheden3. Instrumentele 
vaardigheden zijn de vaardigheden om actuele tech-
nologische toepassingen te gebruiken. Informatie- en 
mediavaardigheden hebben betrekking op het effici-
ent en effectief kunnen zoeken, vinden en beoordelen 
van informatie en het kritisch en strategisch inzetten 
van media om doelen te bereiken. 

Competentie: visie op onderwijs
‘Vanwege de Corona crisis ben ik gedwongen om al 
mijn lessen op het moment digitaal aan te bieden. Ik 

maak daarbij van verschillende Microsoft-pakketten 
(Excel ppt, Word). Ik zal daar zeker ook na de crisis 
gebruik van leren maken.’ 
De onderwijsvisie van docenten bepaalt mede hoe 
zij ict inzetten. Een meer studentgestuurde visie op 
onderwijs en het explicieter of meer toekennen van 
meerwaarde van ict voor het onderwijs, lijken vaak 
gelijk op te gaan met meer gebruik van ict in de prak-
tijk (o.a. Drent & Meelissen, 2008; Koehler et al., 2004; 
Kennisnet, 2015; Van Rens et al., 2017). 

In dit onderdeel gaan we daarom in op de mate waar-
in mbo-docenten zich kunnen vinden in een student-
gestuurde visie op onderwijs en de mate waarin zij de 
toegevoegde waarde zien van ict in het onderwijs. 

Lesgeven met en over ict
Dit onderwerp gaat over in hoeverre mbo-docenten 
in hun onderwijs gebruik maken van ict. We kijken 
hierbij naar twee dingen: gebruik van ict als didactisch 
middel (het lesgeven met ict) en het lesgeven over ict, 
waarbij ict het onderwerp of doel van het onderwijs is. 

Lesgeven met ICT 
Bij het lesgeven met ict kijken we naar het gebruik van 
ict ter ondersteuning van differentiatie en zelfregie, 
het gebruik van vernieuwende ict toepassingen in het 
onderwijs en het gebruik van ict bij de begeleiding 
van de BPV. 

Lesgeven over ICT 
Bij het lesgeven over ict gaat het om de mate waarin 
docenten aandacht besteden aan de ontwikkeling van 
de ict-geletterdheid van studenten. 



Dit tweede hoofdstuk zoomt in op de resultaten. 
Allereerst leest u de algemene bevindingen van alle 
deelnemende mbo-instellingen (2.2) en daarna wordt 
specifi ek op het HMC ingegaan (2.3).

2.1 Bevindingen rapport mbo 1

Om de resultaten van het HMC in perspectief te 
kunnen plaatsen worden in deze paragraaf eerst de 
bevindingen van het gehele mbo op de monitor Leren 
en lesgeven met ICT gegeven. Het gehele rapport is te 
downloaden op de website van het iXperium. 

In het kort zien we over het geheel genomen een 
lichte toename van het gemiddelde gebruik van ict in 
de mbo-praktijk sinds 2017. Voor een deel veroorzaakt 
door het verplichte afstandsonderwijs. Met name het 
gebruik van vernieuwende ict-toepassingen en de 
aandacht voor de ict-geletterdheid van de studenten 
is in de eerste periode van het afstandsonderwijs door 
Covid-19 gestegen.

De ambities van de instellingen ten spijt, zien we nog 
maar weinig competentieontwikkeling sinds 2017. De 
meeste docenten zijn ook in 2020 hooguit basaal vaar-
dig in leren en lesgeven met ict. We zien zelfs een da-
ling van het competentiegevoel op sommige punten. 
De deelname aan professionaliseringsactiviteiten op 
het gebied van ict is beperkt geweest: maar liefst 50 
procent van de bevraagde docenten heeft zich sinds 
2017 op geen enkele wijze geprofessionaliseerd voor 
onderwijs en ict. Daar waar docenten dit wel doen, 
voelen ze zich competenter en doen ze ook meer met 
ict. Sommige instellingen slagen er beter in docenten 
te bereiken dan andere, bijvoorbeeld door het inzet-
ten van een experimenteeromgeving voor ict.

Het gedwongen afstandsonderwijs heeft een duidelijk 
eff ect gehad op de ict-competenties van de docenten: 
veel docenten zijn in de eerste weken geconfronteerd 
met een -naar hun gevoel- te kort schietende ict-ken-
nis en -vaardigheden en in een leerkuil terecht geko-
men (bewust onbekwaam). Zij hebben dit snel op-
gepakt en hebben zich dingen eigen moeten maken. 
Daarmee lijkt een stijgende lijn in competentieontwik-
keling bij veel docenten ingezet. Waar dat uitkomt, is 
ten tijde van de monitor nog niet te zeggen. 

Covid-19 heeft de boel opgeschud en docenten in 
beweging gebracht voor onderwijs en ict. Met positie-
ve en negatieve ervaringen en vooral ook veel vragen. 
Het is belangrijk om de ondersteuning hierop aan te 
passen. Dit betekent dat de meeste docenten niet 
meer verleid hoeven te worden, en dat verdere profes-
sionalisering zich meer moet richten op de specifi eke 
ondersteuning waar docenten om vragen, zoals het 
didactisch vormgeven van het (online) onderwijs met 
ict.

2.2 Resultaten Hout- en meubileringscollege 2020

In deze paragraaf wordt eerst een leeswijzer gege-
ven voor de interpretatie van de tabellen. Daarna zal 
worden ingegaan op de resultaten van het HMC. De 
volgorde zal zijn: 
1 | Lesgeven met en over ict, 
2 | Competentie: Vaardigheid in lesgeven met ICT
3 | Competentie leren en innoveren met ICT
4 | Competentie: eigen ICT-geletterdheid
5 | Competentie: visie op onderwijs
6 | Professionalisering op het HMC

Leeswijzer
Voor het lezen van de grafi eken volgt hier een kleine 
toelichting. De indeling bestaat altijd uit twee staven: 
de bovenste staaf is 2018 en de onderste staaf is 2020. 
Het niveau bouwt op van (bijna) niet (licht paars) – 
soms – regelmatig naar vaak (donkerpaars). 

RESULTATEN HMC

 1 Bas Kurver, Carolien van Rens, Marjoke Bakker, Rianne Kooi, Marijke Kral. Rapport monitor leren en lesgeven met ict in mbo. iXperium (2020).
Afbeelding afkomstig uit Praatplaat Ma (2020).



Toelichting resultaten HMC
Lesgeven met en over ict
Deze is ingedeeld in twee delen:
•  Het gebruik van ict als didactisch middel (het  
 lesgeven met ict) en 
•  Het lesgeven over ict 

Er zijn minder docenten die nooit gebruik maken 
van vernieuwende ict-toepassing in hun lessen en 
er zijn minder docenten die “(bijna) nooit” aandacht 
besteden aan ict-geletterdheid. Dat is een mooie 
ontwikkeling. Bij de afname in 2020 zegt bijna de 
helft van de HMC-docenten soms gebruik te maken 
van vernieuwende ict-toepassingen, soms gebruik te 
maken van ict om te diff erentiëren, soms voor meer 
zelfregie van studenten te zorgen en soms aandacht 
besteden aan de ict-geletterdheid bij studenten. Dat 
is geen goed nieuws. De onderzoekers hanteren de 
categorie “regelmatig” als ondergrens. Regelmatig 
gebruik betekent dat docenten in veel van hun lessen 
ict inzetten, en dat het palet aan verschillende manie-
ren groter is. Ze gebruiken meer verschillende ict-toe-
passingen. Dat zijn ook de docenten waarvan je hoopt 
dat ze eerst naar hun praktijk kijken en vervolgens de 
afweging maken welke ict-toepassing de docent en 
de student verder kan helpen. Wat ook opvalt is het 
gebruik van ict voor zelfregie, dat staat echt nog in de 
kinderschoenen met een grote groep docenten die 
dat nooit doet.   

Competentie: Vaardigheid in lesgeven met ICT
Bij deze competentie beoordelen docenten in hoe-
verre zij zich vaardig voelen in het lesgeven met ict. 
De competentie is onderverdeeld in: vernieuwend 
ict-gebruik, ict-gebruik om te diff erentiëren en creatief 
gebruik van ict. Om ict inzet goed in te kunnen schat-
ten is minimaal een gevorderd niveau noodzakelijk. 
Dit betekent dus dat de laatste twee categorieën ge-
vorderd en zeer gevorderd opgeteld op meer dan 50% 
zouden moeten zitten. Bij geen van de drie deelcom-
petenties wordt die richtlijn behaald. Hieronder wordt 
ingezoomd op elke competentie afzonderlijk.

In bovenstaand fi guur zie je relatief weinig ontwik-
keling ten opzichte van 2018 bij de vaardigheid in 
lesgeven met ict. De balken lijken heel erg op elkaar. 
Daarin springt vernieuwend ict-gebruik eruit: 40% van 
de HMC-docenten voelt zichzelf daar minimaal ge-
vorderd. De groep “helemaal niet” is licht afgenomen. 
Een relatief kleine groep voelt zich behoorlijk vaardig 
(gevorderd en zeer gevorderd samen) in lesgeven met 
ict. 

Ict-gebruik voor creatief en diff erentiatie is basaal 
ontwikkeld op het HMC. Als je als school een ambitie 
hebt voor meer gepersonaliseerd leren met ict, zal hier 
op ontwikkeld moeten worden.

Competentie leren en innoveren met ICT
Dit is een belangrijke competentie: bij een hoge score 
wil het zeggen dat een docent zich op de hoogte 
houdt van relevante ontwikkelingen, durft te delen 
en dat er vaker en meer gevarieerd gebruikt wordt 
gemaakt van ict in de lessen. 
Deze competentie bestaat uit de volgende deelcom-
petenties: volgen van ontwikkelingen en durven 
delen.

Bij het volgen van ontwikkelingen wordt in dit geval 
bedoeld: professionalisering en bronnen/ vaklitera-
tuur lezen. Delen gaat over de mate waarin docenten 
durven te experimenteren met ict en zij hun erva-
ringen online delen. 

In bovenstaand fi guur is de schaal verdeeld van past 
bij me/nooit tot en met past bij me/vaak. De helft van 
HMC-docenten vindt dat durven delen een beetje bij 
henzelf past. Eén  op vijf docenten vindt experimente-
ren / delen bij zichzelf passen.
Ongeveer een kwart van de HMC-docenten, (“gere-

Afbeeldingen afkomstig uit Praatplaat HMC (2020).



geld” en “past bij me” opgeteld), houdt ontwikkelingen 
op het vakgebied vaak bij. Ongeveer de helft van de 
HMC-docenten meldt zich niet aan voor cursussen en 
trainingen met betrekking tot leren en lesgeven met 
ict. 

Competentie: eigen ICT-geletterdheid
De eigen ict-geletterdheid bestaat uit informatievaar-
digheden en gevorderde ict-vaardigheden (produce-
ren). 

Informatievaardigheden gaat over hoe vaardig je je 
voelt in het eff ectief zoeken van online informatie: 
bewust van betrouwbaarheid van informatie, ver-
antwoord omgaan met internet, communiceren en 
samenwerken op internet. Het beeld van 2018 lijkt erg 
op het beeld van 2020. Wat HMC hier laat zien komt 
overeen met het algemene beeld van de onderwijs-
sector. Docenten van HMC schatten in dat ze dat goed 
kunnen. 
Bij de gevorderde ict-vaardigheden gaat het over 
geavanceerde vaardigheden. Denk hierbij aan video-
bewerking, programmeren of het bouwen van een 
app. Er zijn maar weinig HMC-docenten die dit doen. 
Dit zien we ook in andere onderwijssectoren. Boeien-
de vragen hierbij zijn voor de toekomst: wat zou het 
voor het onderwijs betekenen als er meer producers 
rondliepen binnen de eigen instelling? En hoe zou je 
dit kunnen aanwakkeren bij docenten?

Competentie: visie op onderwijs
Deze competentie bestaat uit de onderdelen: student-
gestuurde visie en meerwaarde van ict. Dit zijn twee 
belangrijke pijlers waar je professionalisering op aan 
kunt laten sluiten. Door bijvoorbeeld docenten de 
meerwaarde van ict in het onderwijs te laten ervaren 
in trainingen. 
De meerderheid van de docenten (meer dan 60%) on-
derschrijft de studentgestuurde visie en 40% is daarbij 
neutraal. Meer dan 80% ziet de meerwaarde van ict 

en 20% is daarbij neutraal. Geen enkele collega is het 
hiermee oneens.

2.3 Professionalisering op het HMC
In onderstaand fi guur zie je in de lichte balken de do-
centen die de afgelopen jaren niet hebben geprofes-
sionaliseerd en in de donkere balken de collega’s die 
dat wel hebben gedaan. Te zien valt dat er bij veel van 
die categorieën een verschil is. Dat betekent dat de 
docenten die zich de afgelopen drie jaar (sinds vorige 
monitor) hebben geprofessionaliseerd in meerdere 
mate beschikken over competenties voor leren en 
lesgeven met ict en dat ze vaker ict inzetten in hun les. 
De helft van de docenten heeft professionaliseringac-
tiviteiten uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat er 
een training of een workshop is gevolgd. 

Voor vervolgstappen is het belangrijk te realiseren dat 
aanbod alleen niet genoeg is. Er was de afgelopen drie 
jaar wel degelijk aanbod. Toch heeft dit 50 procent van 
de docenten niet bereikt. Deze docenten moeten over 
een drempel. Afstandsonderwijs kan daarbij helpen. 
Docenten hebben positieve ervaringen opgedaan met 
ict en hebben nu zelf praktijkvragen en het is belang-
rijk daarbij aan te sluiten met verdere professionalise-
ringsactiviteiten. 

Afbeeldingen afkomstig uit Praatplaat HMC (2020).



Hoofdstuk 3 verwoordt de conclusies en daarbij wordt 
gebruik gemaakt van de prioriteitenmatrix. In de 
tweede paragraaf wordt vanuit deze conclusies acties 
gekoppeld, die het HMC in studiejaar 2021/2022 kan 
inzetten bij professionalisering van docenten op het 
gebied van leren en lesgeven met ict. 

3.1 Conclusies HMC

Dit onderzoek is uitgevoerd in het beginstadium van 
corona-golf 1. Hierin waren veel docenten zoekende 
naar digitale didactiek, te meer ook omdat Offi  ce 365 
en het werken met klassen in Teams net was inge-
voerd. Uit onderzoek blijkt dat docenten zich eerst 
meer onbekwaam voelen, omdat ze ontdekken wat 
ze allemaal nog niet kunnen, dan dat het inzicht geeft 
in wat ze wel kunnen. Interessant zou zijn om juist nu 
aan het einde van de golf ditzelfde onderzoek nog-
maals te herhalen.

Positieve aanknopingspunten voor het HMC zijn de 
competenties leren en innoveren en visie over het 
onderwijs. Hieraan kunnen we afl eiden dat de nut 
en noodzaak van leren en lesgeven met ict gevoeld 
wordt. Ook is experimenteren iets dat onder HMC-do-
centen gebruikt en ingezet wordt. Op deze punten 
kunnen we naar de toekomst toe voortbouwen. Ook 
geven de cijfers aan op scholingsactiviteiten dat er op 
het HMC veel geschoold is afgelopen jaar. In school-
jaar 2020-2021 is een inventarisatie gedaan naar 
behoeften op het gebied van ict onder alle medewer-
kers. Op basis hiervan is een scholingsplan opgesteld, 
gericht op vaardigheden in Microsoft Teams, digitale 
didactiek en digitale pedagogiek. Het scholingsaan-
bod* geeft een beeld van de ontwikkelde trainingen: 
achttien trainingen verdeeld over drie niveaus (basis, 
gevorderd, expert). Op de locatie Rotterdam zijn in 
2020 20 trainingen gegeven aan 250 deelnemers; op 
de locatie Amsterdam 23 trainingen aan 140 deelne-
mers. Ook zijn in 2020 vier trainingen op het gebied 
van digitalisering verzorgd voor het MT. Daarnaast 
is een centraal platform gerealiseerd op het intranet 
waar alle informatie rondom digitaal onderwijs te 
vinden is (DigitaalInformatiePunt*). Dit is een dyna-
mische omgeving die steeds verder wordt aangevuld. 
Er is een online vraagbaak gerealiseerd over digitale 
didactiek en er zijn tien docenten aanspreekpunt ge-
worden voor vragen van collega’s over die onderwerp. 
Via interne kanalen is ten slotte wekelijks gecommuni-

ceerd over digitale didactiek.

De ruimte voor verbetering is vooral aanwezig bij 
de groep docenten (50%) die zich niet automatisch 
inschrijven voor scholing of zichzelf op de hoogte 
houden van ontwikkelingen op het gebied van ict. 

3.2 Prioriteiten vanuit Prioriteitenmatrix 

De prioriteitenmatrix geeft weer aan welke compe-
tenties gewerkt moet worden om het leren en lesge-
ven met ict naar een hoger plan te tillen. Hoe hoger 
een competentie in de matrix staat, des te groter het 
belang van die competentie is voor de inzet van ict. 
Tegelijk geldt dat hoe verder naar rechts een compe-
tentie staat des te hoger het aandeel docenten dat 
deze competentie bezit. De competenties vaardig zijn 
in het lesgeven met ict en het op de hoogte blijven 
van leren en lesgeven met ict dragen beide veel bij 
aan de inzet van ict en hebben dus de hoogste priori-
teit. Een kwart van de docenten geeft aan vaardig te 
zijn bij inzet terwijl nog geen 20% op de hoogte blijft 
op het gebied van het leren en lesgeven met ict. 2

CONCLUSIE EN ACTIEPUNTEN HMC

2 Tekst afkomstig uit Praatplaat HMC (2020).



Benutten
Zowel bij de inzet van ict bij diff erentiëren, als bij 
aandacht voor ict-geletterdheid bij studenten is de be-
heersing van de competenties voor leren en lesgeven 
van ict te laag om te kunnen benutten. Eigenlijk zou 
het HMC experimenteren en delen met ict nog meer 
kunnen inzetten, die zit bijna in het vak benutten.

Benutten
Bij bewaken valt op dat veel docenten een student-
gestuurde visie ondersteunen, de meerwaarde van ict 
inzien en ook degelijk informatie- en mediavaardighe-
den bezitten. Dit is mooi om te zien en zeer waardevol 
te bewaken, zowel vanuit het perspectief inzet van ict 

bij diff erentiëren als bij aandacht voor ict geletterd-
heid studenten 

Aandacht
Dit geldt zowel vanuit het perspectief inzet van ict bij 
diff erentiëren als bij aandacht voor ict geletterdheid 
studenten:
Geavanceerde ict-geletterheid (produceren) en experi-
menteren en delen met ict hebben aandacht nodig, 
waarbij experimenteren al meer beheerst wordt (bijna 
50%). Produceren staat op het HMC nog in de kinder-
schoenen, maar draagt wel bij aan het ontwikkelen 
van ict-competenties.

Afbeeldingen afkomstig uit Praatplaat HMC (2020).



Aanpakken
Inzet ict bij differentiëren
Hierbij zijn de vaardigheid in lesgeven met ict en op 
de hoogte blijven en van leren en lesgeven met ict 
directe onderwerpen om mee aan de slag te gaan op 
het HMC, waarbij vaardigheid in het lesgeven met ict 
een hogere prioriteit heeft.

Aandacht voor ict-geletterdheid studenten 
Bij de ict-geletterdheid is het juist andersom, daar is 
het belang meer om te investeren in op de hoogte 
blijven van leren en lesgeven met ict, dan daar vaar-
dig in te worden. Beiden vragen om een doelgerichte 
aanpak. 

3.2 Acties naar aanleiding van prioritering
Inzet ict bij differentiëren
Hierbij zijn de vaardigheid in lesgeven met ict en op 
de hoogte blijven en van leren en lesgeven met ict 
directe onderwerpen om mee aan de slag te gaan op 
het HMC, waarbij vaardigheid in het lesgeven met ict 
een hogere prioriteit

Aanpakken
1.  Vaardig in lesgeven met ict 
Het vergroten van de digitale vaardigheid onder do-
centen door:
a.  Het incidentele scholingsaanbod structureel te  
 maken 
b.  Het niveau van het scholingsaanbod te verhogen  
 van basis naar expert
c.  Elke docent een eigen plan te laten maken 
d.  Scholingsaanbod passend bij de werkpraktijk van  
 elk HMC-docent (on the job) 
e.  Gebruik te maken van i-coaches om scholing en  
 coaching te verzorgen, die kennen de werkpraktijk.
f.  Meer monitoringtools voor leidinggevenden om  
 daarin voortgang zichtbaar te maken voor docent  
 en leidinggevende.
g.  Blijven participeren in practoraat mediawijsheid en  
 uitbreiden naar locatie Rotterdam. 

2. Op de hoogte blijven en van leren en lesgeven met 
ict
a. Regelmatig updates geven via i-coaches en 
 Practoraat Mediawijsheid in de teams en in 
 knoest/kwast.

Aandacht
3. Geavanceerde ict-geletterdheid (produceren)
a.  Door implementatie van vijf nieuwe systemen  
 (ELO, portfolio, toetsing & examinering, studentin 

 formatiesysteem en roosterprogramma) in de 
 komende vijf jaar verwachten we dat het aantal  
 producten sterk gaat toenemen. 

4. Experimenteren en delen met ict hoort eigenlijk 
onder benutten. 
a.  Gebruik maken van de experimentvorm omdat  
 dat aansluit bij de doelgroep op het HMC in het  
 scholingsaanbod,
b. Zie 1g, in het Practoraat Mediawijsheid wordt 
 gewerkt met design thinking methode, die het  
 doen van een experiment in eigen lespraktijk voor 
 waardelijk stelt.

Bewaken
5. Studentgestuurde visie ondersteunen & de meer-
waarde van ict inzien
a.  Regelmatig blijven communiceren over de 
 studentgestuurde visie en meerwaarde ict op het  
 HMC en benadrukken hoe ict hierin kan 
 ondersteunen vanuit projectgroep duurzaam  
 digitaal. Concrete beelden te maken hoe dat er in  
 de lespraktijk voor student, docent en leer-   
 omgeving uit kan zien ism de nieuwe vijf 
 systemen. 

6. Informatie- en mediavaardigheden bezitten
a. Als onderwerp toevoegen aan de scholings-
 activiteiten, zit er nu nl niet in. 



BIJLAGE

Leren en lesgeven met ict binnen HMC
RReessuullttaatteenn mmoonniittoorr 22001177 -- 22002200 


